ROMANIA
JUDETUL SUCEAVA
ORA$UL SOLCA
PRIMAR

DrsPozrTrE
privind convocarea in gedin{i ordinarl
a Consiliului Local al oragului Solca, jude{ul Suceava
Jaleru| Jdranu-Hofnir, primarul oragului Solca, judeful Suceava;
In conformitate cu prevederile art.39 alin (3) din Regulamentul de organizwe gi funclionare a
consiliului Local al oraqului Solca, aprobat prin HCL Solca nr. zg/21.10.200g;
in temeiul att.3g alin.(l) qi utt.O8 Ai".1t; din Legea w.21512001, privind administrafia public6
localS, republicatd, cu modificdrile qi complet6rile ulterioare;
DISPUN;

Art.l

Se convoacd

Consiliul local al oragului Solca in gedin{I ordinarl pentru ziua de mar{i 3l
mai 2016, orele 1600, in sala de gedinle a Consiliului local, cu urm6torul proiect
al ordinii de zi:
1' Prezentarea gi-supunerea spre dezbatere gi aprobare a Procesului verbal incheiat
cuprilejul
desftgurrrii gedinlei ordinare a Consiliului Local al oiagului Solca din data de 25
aprilie 20t6 qi a
Procesului verbal inghe,iat cu prilejul desftgurlrii qedinfei de indata a Consiliului
Local ut oruqrt.ri Solca
din data de27 mai2016.
Prczintd: Marian Lungu, secretarul oragului Solca
2. Proiect de hotirdre privind scoaterea la vdnzarc, prin fcitafie public6, a
unui lot de teren in
suprafafd de 556 mp, teren arabil, proprietate privatd a oraqului Solca, situat pe
strada E.I. Toroufiu,
oragul Solca.
Iniliator: valeruf Jdranu Hofn[r, primarul oragurui Solca
3. Proiect de hot6r6re privind scoaterea Lavdruarc, prin liciialie public6, a unui
lot de teren in
suprafaj[ de 840 mp, teren arabil, proprietate privatd u oruqulri Solca, siiuat pe
strada Victoriei, oraqul
Solca.

Iniliator: valeruf Jdranu Hofndr, primarul oraqului Solca.
4. Proiect de hotlr6re privind scoaterea la vefizare, prin liciialie public6, a unui lot
de teren in
guryrafa!1 de 330 mp, teren curfi-construcfii, proprietate privatl a oraqului Solru, situat pe strada
Sptaiul

Independenfei, oraqul Solca.

Inifiator: valeru! fdranu Hofn[r, primarul oraqurui Sorca
5. Proiect de hotdrdre pentru stabilirea consumului lunar de carburant, pentru mijloacele

transport qi utilajele din dotarea primdriei oragului Solca.

de

Inifiator: valeru! firanu Hofn6r, primarul oraqului solca
6.Prczentarea qi supunerea spre.dezbatere qi solufionare a cererii doamnei
Valagciuc Oltita din
oraqul Solca, judeful Suceava, strada crigan, w.2A, inregistrata la Prim[ria
oraqului solca sub nr. 2gg1
din 20.05.2016.
Prezintd: Marian L*gu, secretarul oragului Solca
7 'Ptezentarea gi supunerea spre dezbatere qi solufionare a cererii
doamnei Repciuc Ana-Maria din
ora$ul Solca, judeful Suceava, strada Tomga Voda, ffi. 6, inregistrata la primdria
oragului Solca sub nr.
2935 din24.05.2016.
Prezint6: Marian Lungu, secretarul oraqului Solca
8. intreb5ri, interpeliri.
Art.2
oraqului solca, va duce la indeplinire prevederile prezentei dispozifii.

Valeruf

f

AVIZAT PENTRU LEGALITATE,
SECRETAR,

\,k

Marian Lung{
Solcar 25 mai 20L6
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